
Week: 41 editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp 
 
------------------- 
RUBRIEKTITEL 
------------------ 
14 oktober 2018 
Achtentwintigste zondag door het jaar 
Marcus 10,17-30 
Onvoorwaardelijk 
Nu mogen we met de beste papieren aan de grens van ons bestaan komen, een bewijs van goed gedrag 
en zeden, een voorbeeldig leven... niets van al onze menselijke inspanningen kan een garantie bieden 
voor toegang tot het 'Land van Belofte'.  
'Bovenmenselijk!' horen we Jezus zeggen. 'Thuis mogen komen in het volle leven (eeuwig geluk)' is en 
blijft een geschenk van God, nooit een verovering of verworven recht, op grond van welke inspanning 
dan ook.  
Ontslaat ons dit van menselijke inspanningen? Niets is minder waar! Onze papieren moeten in orde 
blijven. Maar er is nog een allernoodzakelijkste voor-waarde die dient vervuld: de 'ont-eigening'. 
Liefst geen hooghartige houding van: 'gezien mijn goede papieren (een feilloos verleden) verdien ik 
toegang'; want dan zondig ik ongeweten al tegen de grondwet van dit nieuwe paradijs. Hier gaat het 
niet meer over 'verdienen', hier gaat het over 'liefde die gratis is', niet afkoopbaar.  
Daarom raadt Jezus deze jonge man aan om al zijn (zelf)verzekeringen op te zeggen. 'Ga, en verkoop al 
je (vermeende) bezittingen; en kom dan voor God staan zoals je geboren bent: bloot en hulpeloos, 
alleen en uitsluitend levend op genade van mensen die je liefhebben.  
Wat daarop volgt: 'Kom dan, en volg Mij' geeft ons duidelijk te kennen in welke Geest Jezus zelf zijn 
zending vervult. Helemaal ontdaan van prerogatieven, geeft Hij zich onvoorwaardelijk aan wat liefde 
van hem vraagt. Om Hem te volgen is onze onteigeningsprocedure nog lang niet voleind. Heel ons 
leven door blijft dit een noodzakelijke opgave: ons nooit hechten aan wat we veroverd hebben, maar 
onvoorwaardelijk blijven openstaan voor de liefde die vanuit steeds wisselende  
levensomstandigheden ons telkens weer uitnodigt.  
Hij blijft ons uitnodigen! 
………………………………….. 
Invoegen affiche Rozekrans 
F4422a41 
………………………………… 



 



 
SACRAMENTEN VOOR DE 3 PAROCHIES 
 
Doopvieringen 
Doopaanvragen dienen zeker 3 weken op voorhand aangevraagd te worden.  
Dit kan via de site www.sintpieterlangdorp.be, via één van de parochiesecretariaten of rechtstreeks 
naar de verantwoordelijke van doopvieringen via het mailadres ni.adams@telenet.be  
Iedere viering begint om 15.00 u. en wordt meestal verzorgd door onze priester Paul Van der Stuyft.  
Doopvoorbereidingen vinden altijd plaats in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299. De ouders worden 
daarvan tijdig op de hoogte gebracht. 
Data:  
4 november : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk  
2 december : Sint-Pieter Langdorp  
 
Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen zich wenden tot Huub Gerits, parochieadministrator van 
Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk , 016.57.20.43, fa921058@skynet.be  
Uitvaarten: De familie neemt  contact op met een begrafenisondernemer en deze zal de afspraken 
maken met de verantwoordelijke parochiepriester.  
Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op Renaat Van den Berckt.      
(Volkensvoortstraat 35, Wolfsdonk - 0473. 50.43.12) 
 
 
 
MISINTENTIES  
Zowel in een Gebedsviering als in een Eucharistieviering kan er speciaal gebeden worden voor een 
aangevraagde intentie. De prijs bedraagt € 15,00.  
Meestal zijn het intenties om afgestorven geliefden te gedenken. Maar het kan ook om te bidden of te 
danken voor een gunst. 
Intenties kunnen aangevraagd worden op het parochiesecretariaat of via een contactpersoon van de 
parochie. 
Om in het parochieblad opgenomen te worden, moet een intentie minstens 2 weken 
vooraf aangevraagd worden. 
 
 
 
OVERIGE VIERINGEN IN AARSCHOT 
Onze-Lieve-Vrouw: Zondag om 11.00 u. 
Christus-Koning: Zondag om 8.30 u. 
Ourodenberg: Zaterdag om 19.00 u. 
Rillaar: Zondag om 10.00 u. 
Gelrode: Zaterdag om 18.30 u. 
 

http://www.sintpieterlangdorp.be/
mailto:fa921058@skynet.be


 
 
 
 
………………………… 
Invoegen flyer en foto’s van Verhalenverzameldag 
F4422f41  + F4422g41 + F4422h41 
……………………….. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



CONCERTEN IN DE SINT-PIETERSKERK VAN LANGDORP 
…………………………….. 
Invoegen logo Merodefestival 
F4422b41 
…………………………… 

 
 
Merodefestival begon vorig seizoen met een nieuwe concertreeks in de prachtige Sint-Pieterskerk van 
Langdorp. Onbekend werd snel bemind, en niet zelden eindigde de avond met een spetterende 
staande ovatie. Verras jezelf en ontdek de wereld in dit tweede seizoen met Galicische warmte, Ierse 
folk, gitaargeluiden uit Frankrijk, of zachte klanken uit Zweden of Irak, naast groepen van bij ons, vaak 
in een originele combinatie. 
 
En dat alles in een unieke locatie, namelijk de bijzondere Sint-Pieterskerk te Langdorp. 
 

Zaterdag 13 oktober om 20.00 u.:  Gitaren op wereldniveau 

 Kevin Seddiki & Ruben Machtelinckx (FR-BE) 
 
……………………….. 
Invoegen foto Kevin en Ruben 
F4422c41 
………………………. 

 



Kevin & Ruben zijn twee gitaristen die bekend zijn binnen de jazz maar ook ver daarbuiten. Kevin 
Seddiki speelt ook Griekse, Arabische of Argentijnse muziek, en maakt dit najaar een cd met 
accordeonist Jean-Louis Matinier. Ruben Machtelinckx speelt met Nils O(met /erdoor)kland, Veder, 
Linus en heeft nu een solo programma banjo. Samen zijn het twee ambassadeurs van de gitaar en van 
de improvisatie, die een heel eigen wereld creëren. Puur gitaar en banjo, zoals nog nooit gehoord! 

Tickets: € 18,00 - via kerk.merodefestival.be,  
Contact: 
0498 75 82 96 
info@merodefestival.be 
www.wespvzw.be 
BE 0863.441.738 
Paul Van Ostaijenlaan 47-3001 Heverlee 
 
 
 
----------------------------------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
----------------------------------------------------- 
 

LANGDORP 
 
WEEKMISSEN IN SINT-PIETER 
Voortaan worden de weekmissen in Sint-Pieter ook in het parochieblad vermeld.  Indien er door 
omstandigheden een verandering plaats vindt, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht na de 
vieringen op zondag.  Als er onverwachts toch een viering wegvalt, is de kerk open op het aangegeven 
uur en wordt de eucharistieviering vervangen door het bidden van de Lauden. 
 
SCHOOLKALENDER SINT-PIETERSSCHOOL 
27 oktober tot 5 november: Herfstvakantie 
14 november: Pedagogische studiedag 
 
SECRETARIAAT VOOR DE PAROCHIE SINT-PIETER 
Waar : Pastorij Langdorpsesteenweg 299 
Wanneer : Woensdagavond van 18.00 u. tot 20.00 u. 
Opgelet ! Het secretariaat zal gesloten zijn tijdens de schoolvakanties, op een vooravond van een 
feestdag (omwille van een eucharistieviering ) en op feestdagen zelf.  Dit wordt wel tijdig 
aangekondigd via het parochieblad en in de kerk.    
Tijdens de openingsuren is het ook telefonisch te bereiken op nr. 016.56.68.84 of per mail 
ni.adams@telenet.be 
U kan er terecht voor allerhande vragen, afgeven van misintenties, aanvragen doopbewijzen, indienen 
doopaanvragen,......  
Iedereen is er welkom en we hopen dat we zo onze parochianen beter kunnen verder helpen. 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
KVLV LANGDORP 
Haak- en breicafé: iedere eerste dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus, vanaf 19.00 u tot 
22.00 u. in ‘t Hof te Langdorp. Voor iedereen toegankelijk: jong, oud, man, vrouw, beginner of 
gevorderd,.. 
Je hoeft geen lid te zijn van KVLV. Bijdrage: € 5,00 per avond, drankje inclusief. 
 
 

http://www.wespvzw.be/
mailto:ni.adams@telenet.be


GIJMEL 
 
ZATERDAG 13 OKTOBER 2018 : ROZENKRANSGEBED VOOR GELOOF, LEVEN EN VREDE IN 
FATIMA-GIJMEL ! 
Vorige week werd er al meegedeeld  al dat gelovigen van Polen, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en 
andere naties zich verenigden om de ROZENKRANS te bidden.  Ook België sluit zich er bij aan.  Onze 
parochies beantwoorden ook graag die oproep en wij sluiten er ons ook bij aan.  Op zaterdag 13 
oktober om 15.00 u. is het de verjaardag van de laatste verschijning van Onze Lieve Vrouw te Fatima 
in 1917. 
In de mooie Fatima-kerk van Gijmel bidden we allen samen het rozenhoedje.   Ook aan onze kinderen 
wordt er gedacht en krijgen ze een filmpje van de verschijning te zien. 
Het programma voor die namiddag is als volgt samengesteld : 
14.45 u. : kerk wordt opengesteld 
15.00 u. : bidden van de blijde en de droeve mysteries 
16.15 u. : korte pauze 
16.30 u. : Projectie van het tekenfilmpje “ De dag waarop de ZON danste, het waargebeurde verhaal 
van Fatima.” 
17.00 u. : Bidden van de glorievolle mysteries, samen met de kinderen 
17.30 u. : Tijd van stil gebed voor wie wil 
18.00 u. : Eucharistieviering , 28ste  zondag door het jaar met regelmatige verwijzing naar de 
verjaardag van laatste verschijning en het zonnewonder in Fatima. 
  
Na de film bidden we samen met de kinderen de glorievolle mysteries, met een aantal 
weesgegroetjes.   De kinderen die blijven bidden krijgen een boekje “ Mijn rozenkransje, mijn 
vreugdedansje “.  Om bij het bidden te helpen, ontvangen ze ook een paternoster.  Volwassenen die 
graag een paternoster hebben, betalen daar € 5,00 voor. De paternosters zijn vervaardigd uit 
olijfhout.  De christelijke families van Bethlehem maken ze om in hun levensonderhoud te 
voorzien.  Door de aankoop ervan steunen we dat project in het Heilig Land. 
  
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om samen met ons te komen bidden, bidden over de grenzen 
heen, voor België en de wereld.  Naar Jezus door Maria. 
 
SAMANA GIJMEL: BELANGRIJKE MEDEDELING 
Ben je zelf ziek of zorgbehoevend of ken je iemand uit je buurt die soms eenzaam is of die wij blij 
kunnen maken met een bezoekje ? 
Laat ons dan iets weten :    0494704190 of  016 56 96 87 
Dank voor jullie medewerking  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OVERLEDEN IN DE HEER : HERMAN HEYLEN 
Op donderdag 27 september overleed Herman Heylen in Bonheiden 
Hij werd geboren op 25 november 1943, was de echtgenoot van Mevr. Lisette Nijs. 
Zij woonden in Papenkant. 
Herman was Bestuurslid van de Landelijke Gilden van Langdorp, Bestuurslid van Okra Langdorp-
Gijmel, Lid van WSC Langdorp en van ’t Alternatief. 
Op donderdag 4 oktober werd in onze kerk de uitvaarliturgie gehouden.   
Als parochiegemeenschap bieden wij langs deze weg de families onze deelneming aan.   Dat Herman 
rust en vrede mag vinden bij God onze Vader, de Heer van alle leven. Dat hij mag thuiskomen in Gods 
Vaderhuis. 
Een viering vanwege de parochie zal voor Herman opgedragen worden op zaterdag 14  oktober om 
18.00 u. 

  

 
 
 
 
 



PAROCHIESECRETARIAAT PAROCHIE ‘ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA’ 
De parochianen van Gijmel kunnen vanaf heden steeds terecht bij Staf Eelen, 
016.565163 voor gegevens in verband met de parochie en kerk, het bestellen van misintenties, 
doopaanvragen,…  
 
 
 
SCHOOLKALENDER O.-L.-V. VAN FATIMASCHOOL 
17 oktober: Schoolactiviteit ’Verzet tegen de armoede’ 
20+21 oktober: Pannenkoekenfeest 
23 oktober: Opendeur kleuterschool om 10.30 u. 
27 oktober tot 5 november: Herfstvakantie 
14 november: Pedagogische studiedag 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
FEMMA ORGANISEERT  
29 Oktober: Bloemschikken om 19.00 u. 
7 December: Reis naar Marcienne-Kirchoven 
 
Locatie:  Parochiezaal OLV van Fatima-Gijmel 
 
Iedere maandag: Fietsen, vertrek kerkplein Gijmel om 13.00 u. 
Iedere dinsdag: Hobbynamiddag,  om 13.00 u. in klein zaaltje OLV van Fatima. 
 
OKRA GIJMEL 
Wij zijn een groep van 55-plussers. 
Wij feesten, reizen, gaan naar evenementen. 
Daarnaast hebben we heel wat weekactiviteiten: 
Maandag fietsen, dinsdag en woensdag hobbyclub, donderdag petanquen(kaarten bij slecht weer), 
line-dance, vrijdag wandelen. 
Wil je graag lid worden? Wil je meedoen aan één of meerdere activiteiten? 
Je kan altijd inlichtingen inwinnen bij:  Vandenberg Irène  0472.73.49.65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WOLFSDONK 
In het weekend van de Wolfsfeesten werd in de Sint-Antoniuskerk van Wolfsdonk een tentoonstelling 
opgezet rond het neerstorten van een Amerikaanse B-17 bommenwerper op de Heide te Wolfsdonk in 
augustus 1943 (tussen huidige Mosvennestraat en Tuinbouwstraat). Renaat Van den Berckt schreef 
deze teksten uit en het project 'Verhalen verbinden platteland', dat onze kerkfabriek opzette, werkte 
deze mee uit. In de volgende weken wordt Renaats uitgebreidere tekst in verschillende episodes 
gepubliceerd. Vandaag verschijnt het eerste samenvattende stuk in ons parochieblad. Later zullen alle 
teksten ook op www.verhalenverbindenplatteland.be en een boek verschijnen. De panelen in de kerk 
blijven nog enkele zondagen te lezen. 
………………………. 
Invoegen foto bommenwerper  
F4422d41 
………………………. 

 
17 AUGUSTUS 1943: B-17 CRASHT IN WOLFSDONK 

     Niet alleen in Langdorp is in ‘43 een vliegtuig van de geallieerden gecrasht. Ook op de   
     Heide in Wolfsdonk viel op dinsdag 17 augustus een Amerikaanse B-17 of ‘vliegend fort’  
     tussen vier huizen aan de noordoostkant tussen de Mosvennestraat en de   

Tuinbouwstraat, op een veld van 55 op 90 meter, dus heel wat kleiner dan een    
voetbalveld, eigendom van August Van den Berckt-Vermeulen.  
Hijzelf woonde nog bij zijn vader ‘Tistke de wever’ aan de overkant van de Mosvennestraat. Aan de 
westkant van het terrein woonde het gezin Fons Steurs-Coenen, aan de noordkant het gezin Frans Van 
den Berckt-Tielemans en aan de oostkant tegen de straat het gezin Jef Peeters-Hermans. Het mag een 
wonder heten dat er hier geen doden of gewonden vielen. 
 
Die zomerse dag was even na 13 uur al een tweede eskadron Amerikaanse bommenwerpers 
gepasseerd richting Duitsland om daar de oorlogsindustrie te gaan platleggen. De mensen hadden 
even naar de lucht gekeken, maar werkten daarna gewoon verder: het was immers oogsttijd. 
Geholpen door zijn vader, zijn recente schoonbroer Fons van Zefke (Willems) en nog een andere man, 
was Gust Van den Berckt vollegrondtomaten aan het plukken achter een kleine serre die in de hoek 
van het veld stond, tegen Fons van Steurke. Zijn oudere broer Frans was met een paar helpers en zijn 
jongens naar zijn patattenveld in de Mosvenne getrokken, zo’n 350 meter ten oosten van zijn huis. 
Alleen zijn vrouw en hun dochtertje van anderhalf waren thuis gebleven. 
Rond 14.15 uur was er opnieuw geronk te horen, maar nu uit de andere richting. Drie Duitse jagers 
hadden een gevecht aangeknoopt met een bommenwerper die blijkbaar in brand stond en fel aan het 

http://www.verhalenverbindenplatteland.be/


zakken was in de richting van de Hei. In een schoolboek dat bij de Stad Aarschot in 1997 verscheen, 
vertelt Gust het zo: 
“We zagen en hoorden een viermotorige bommenwerper aankomen die beschoten werd door een Duitse 
jager. Verscheidene bemanningsleden sprongen met valschermen uit het toestel dat daarna ontplofte en 
in drie grote brokken neerviel. Wij vluchtten alle kanten op. Vader kroop in een rioolbuis. Samen met een 
makker lag ik tegen de gevel van Fons Steurs, onze buur. Nog een andere sprong in een gracht aan de 
noordkant van het veld. Eerst kwam een vleugel naar beneden naast een perenboom. Naast de serre, 15 
meter verderop, viel het staartstuk. De romp kwam tussen de tomaten terecht. De serre bleef als bij 
wonder gespaard, slechts enkele ruiten sneuvelden door los rondvliegende onderdelen. Er ontstond geen 
brand, maar de hele omgeving raakte besmeurd met olie. De rondscharrelende kippen waren zwart 
geworden. Toen we van onze schrik bekomen waren gingen we kijken naar de romp. Daarin vonden we 
nog twee mannen, dood. In het staartstuk zat niemand meer.’” 
Ook een motor was op dit veld terechtgekomen, op een vijftal meter van het huis van Jef ‘van Fluppes’ 
(Peeters). En ten westen van het huis van Frans Van den Berckt lag de cabine met een derde dode: co-
piloot Dahlman. De overledenen in de romp waren radio-operator Barrett en zijluik-schutter Hunt. 
Alle drie waren ze bij het luchtgevecht, vanaf Rummen tot voorbij Diest, dodelijk geraakt. Kort daarna 
gaf piloot Bennett bevel het vliegtuig te verlaten. De zeven andere bemanningsleden, die ook al 
verwondingen hadden opgelopen, landden met hun parachutes in Testelt, van dicht bij de plaats waar 
de kerk van Ter Hoeve staat tot aan de grens met Wolfsdonk. Vier van hen werden opgepakt en, 
eventueel na verzorging in de Brusselse Bordet-kliniek, naar Duitsland overgebracht. Navigator Van 
Bemmel kon via de ontsnappingsroute ontkomen, tot hij aan de Spaanse grens door Duitse gendarmes 
werd gevat, verhoord en gedeporteerd. Boordmechanicien Cowherd en piloot Bennett zijn wel veilig 
via Spanje en Gibraltar in Engeland terechtgekomen. Daar werd hen gevraagd al hun ervaringen en 
herinneringen op te schrijven. 
Dit verhaal bleef gedurende 50 jaar strikt geheim. Er is dus niets van terug te vinden in wat er 
verscheen voor het jaar 1997. Pas na vrijgave kon het ook bij ons door geïnteresseerden worden 
bestudeerd en verder onderzocht. Verdere toetsen met getuigenissen en grondplannen werden 
mogelijk... 
Dankzij deskundige hulp van Paul Laureys (Averbode) zal hierover een uitgebreid verhaal, met een 
paar kaarten kunnen opgenomen worden in het project “Verhalen verbinden platteland”. 
 
Renaat Van den Berckt 
 
 

 
WARME OPROEP 
Ter gelegenheid van de Kerstviering op dinsdag 25 december doen we een warme oproep aan 
iedereen om het parochiekoor te komen versterken.  
 
Van harte welkom ! De geplande repetities, telkens van 09.45 u. tot 11.00 u. zijn: 
21 oktober 
4,11 en 25 november 
2, 16 en 23 december 
Of neem contact op met Leo Janssens: 013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be 
 
 
ONZE SCHOOL: ACTIVITEITENKALENDER 
do 11 okt.: Klompenpad 1K, 2K, 3K en 1L 
                     Ateliernamiddag 2L - 6L 
vr 12 okt.: Ateliervoormiddag K.S en 1L 
za 13 okt.: Kaas-en wijnavond- Zaal Den Abt met inschrijving 
di 16 okt.:  Zwemmen : 1L- 4L 
woe 24 okt.: Oudercontact KS en LS 
 

mailto:leo.janssens6@telenet.be


 
 
CONTACTGEGEVENS PAROCHIESECRETARIAAT WOLFSDONK 
Verantwoordelijke: Leo Janssens 
-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail: 
013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be 
-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20 
enkel open op maandag van 10.00u. tot 11.00 u. 
 
 
 
BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD 
Gelieve al wat je in het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude 
Mechelsebaan 455. Tel: 016.56.76.71   e-mail: sophie.buyck@telenet.be 
 
 
 
----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 

LANGDORP 
 
Zondag 14 oktober: Eucharistieviering om 10.30 u. 
- Jef Bruyninckx en Maria Pontzeele. 
  
 
Ochtendvieringen: 
Zaterdag 13 oktober om 7.55 u. 
Dinsdag 16 oktober om 7.55 u. 
 

GIJMEL 
 
Zaterdag  13 oktober: Eucharistieviering om 18.00 u. 
- Maria van den Bosch, Frans Verdonck, zonen en schoondochter. 
- Maria Torfs vanwege de fietsvrienden. 
- Jgt. Gustaaf Verhaegen en familie. 
- Herman Heylen vanwege de parochie. 
 
 

WOLFSDONK 
 
Zondag 14 oktober: Eucharistieviering om 09.00 u. 
- Gerard Geeraerts, Clara Luyten en dochter Ria. 
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----------------------------- 

Rubriektitel 

---------------------------- 
 
 
 
 
NUTTIGE ADRESSEN 
 
Informatie, foto’s en archief van onze drie parochies vind je op 
www.sintpieterlangdorp.be 
 
 
ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA GIJMEL 
Parochiesecretariaat 
Hombergstraat 4. Tel. 016.56.62.65. 
Dinsdag van 09.00 u. tot 10.00 u. (niet in juli en augustus) 
Donderdag van 19.00 u. tot 20.00 u. 
 
 
SINT-ANTONIUS ABT WOLFSDONK 
Parochiesecretariaat 
Verantwoordelijke: Leo Janssens 
-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail: 
013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be 
-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20 
enkel open op maandag van 10.00 u. tot 11.00 u. 
 
………………… 
Invoegen knipsel parochiezaal 
F4422d41 
…………… 

 
WACHTDIENSTEN 
Huisarts 
Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 08.00 u. en eindigt op maandag om 08.00 
u.. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21.00 u. voor de feestdag en eindigt om 
08.00 u. nà de feestdag. 
Het nummer voor Langdorp en Gijmel is 0900 70 292 
Voor Wolfsdonk is het nummer 0900 70 560 
Apothekers 
Centrale nr. 0903 99 000 bellen tussen 22.00 u. en 09.00 u. 
http://www.apotheek.be 

http://www.sintpieterlangdorp.be/
mailto:leo.janssens6@telenet.be

